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2 april (volgende nieuwsbrief 15 april)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
Het is weer de eerste woensdag van de maand. Dat betekent: borrel! Kom allemaal gezellig een drankje
drinken in café 't Pleidooi. Vanaf 21:30 is iedereen welkom om gezellig met de Actie te komen borrelen.
woensdag 3 april, borrel @ café 't Pleidooi, 21:30
Filmavond
De filmavond komt er weer aan! Deze keer zullen we magnolia gaan kijken. We zullen weer eten bestellen bij
de Hasret (http://www.hasret-groningen.nl). Wil je mee eten? Stuur dan een mailtje naar de Actie of schrijf
je keuze op de pizzalijst in de Coverkamer. We zien jullie dan!
maandag 8 april, filmavond @ lokaal 280, 18:00

Commissieleden Gezocht
BoekCie
Vind jij het ook geweldig dat je elke periode boeken (met korting!) kunt kopen? Nu heb je de kans om hier zelf
wat aan bij te dragen! Vier keer per jaar kunnen Coverleden doorgeven welke boeken ze nodig hebben. De
BoekCie bestelt deze boeken vervolgens bij StudyStore en verkoopt ze door in de SLACK. Denk jij dat je de
B-factor hebt en wil je hier wat mee doen? Geef dan nu aan de intern door dat je in de BoekCie wil.
Brainstorm
Ben jij een geboren interviewer? Heb jij vette photoshop skills? Verander jij als je een pen vasthoudt spontaan
van stotterende stumper in een eloquente poëet? Dan is de Brainstorm echt iets voor jou! Wij zijn op zoek
naar twee nieuwe redactieleden, die net als wij zin hebben in het nóg leuker maken van ons toch al zo
geliefde verenigingsblad. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, stuur dan een mailtje naar de intern.
Conditie
Hou jij van een beetje sportiviteit, en vind je het leuk om met veel mensen iets leuks, met een sportieve tint te
organiseren? Dan is de Conditie op zoek naar jou! De Conditie organiseert ieder jaar een paar sportieve
activiteiten om al die calorieën er weer af te werken. Onder andere organiseert de Conditie de WAMPEX en de
batavierenrace. Lijkt jou het ook leuk om zulke activiteiten te organiseren? Neem dan contact op met
de intern.
FotoCie
Vind jij het ook altijd zo fijn om na een avondje stappen de foto's terug te kunnen zien, om te weten wat er
ook alweer gebeurd is? Cover ook! De FotoCie zorgt dat er op (vrijwel) elke activiteit een fotograaf met camera
aanwezig is, die de prachtigste plaatjes weet te schieten! Er komen door het vertrek van een aantal mensen
meerdere plaatsen vrij in de commissie. Lijkt jou het ook leuk om dit te doen? Geef dit dan door aan de intern.
Het maakt niet uit als je geen eigen camera hebt, gezien je dan gewoon de Covercamera kunt gebruiken.
Promotie
Iedere activiteit staat en valt met een goede promotie. Dit is dan ook gedeeltelijk waarvoor we de Promotie
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hebben! De Promotie maakt alle posters voor de commissies die hier om vragen. Ben je creatief en lijkt het je
leuk om regelmatig een poster te ontwerpen? Ga dan nu de promotie in! Geef je interesse door aan de intern.
StudCie
De StudCie is een van de belangrijkste commissies die Cover rijk is. Zij is namelijk de commissie die ons
voorziet van vele studiegerelateerde activiteiten, zoals het leuke uitje naar IJsfontein of de alumnilezingen. De
StudCie is op het moment op zoek naar versterkingen, en bij voorkeur een jongerejaars! Lijkt het jou ook leuk
om jezelf, en anderen verder te verdiepen in alle geweldige dingen die wij allemaal op ons gebied kunnen
doen? Dan is de StudCie zeker iets voor jou! Als je geïnteresseerd bent kun je je interesse doorgeven aan
de intern.

Mededelingen van bestuur XXI
Tentamenperiode
Succes met de tentamens!
De tentamenperiode is weer begonnen. Hierom willen we jullie alvast heel veel succes met de tentamens
wensen! We hopen, zoals altijd, bij zoveel mogelijk tentamens koffie te kunnen schenken zodat jullie na jullie
tentamens even lekker na kunnen zitten, uit kunnen huilen, of juist jullie vrijheid kunnen vieren. Helaas kunnen
we geen koffie meer schenken in het gebouw zelf, dus weten we nog niet zeker of we bij alle tentamens met
koffie aanwezig zullen kunnen zijn. Uiteraard gaan we hier wel onze uiterste best voor doen!

KPN Consulting
Bring your own device
KPN Consulting komt een interessante workshop geven! Het zal een workshop zijn waarin een businesscase
zoals je die bij KPN Consulting op de werkvloer tegen kan komen uitwerkt en presenteert. De case zal gaan
over "Bring your own device". Na de workshop zal er een borrel zijn.
Opgeven kan vanavond nog via extern@svcover.nl
woensdag 3 april, Workshop KPN Consulting @ lokaal 289, 13:00

Bèta Bedrijven Dagen
Organiseer jij de volgende BBD?
Ben jij goed met cijfers? Kun jij wel wat PR? Ben jij een held met brieven en randprogrammering? Wind jij alle
recruiters om je vingers of kan jij geweldig leiding geven over een prachtig bestuur? Solliciteer dan voor de
BBD 2014! Mail je motivatiebrief en je CV voor 6 mei 17.00u naar sollicitatie@beta-bedrijvendagen.nl en wij
nodigen je uit voor een gezellig gesprek! Heb je nog vragen mail dan naar info@beta-bedrijvendagen.nl!

Ingehamerd
FotoCie
Sybren Römer
Heel veel succes en plezier in deze commissie!

Uitgehamerd
Brainstorm
Aliene van der Veen
Conditie
Jordy Heutinck
Sybren Jansen
Pim Versteeg
Promotie
Eric Jansen
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Bij deze willen we jullie bedanken voor jullie inzet voor deze commissies!

Activiteitenagenda
uitgebreide agenda: w w w .sv cov er.nl, XML, iCal, HTML, SLACK- & broodj esrooster

April
wo
wo
ma
ma
ma
di

3 Workshop KPN Consulting
3 Borrel
8 Filmavond
8 Deadline Fotowedstrijd
15 Spellenavond
16 Lunchlezing Capgemini

- Elke week is er ook een DoMBo (DOnderdagMiddagBOrrel) in de Coverkamer om 16:00 uur.

Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan gestuurd worden
naar kopij@svcover.nl. Om je aan te melden voor een frequentere mailinglijst (mailing@svcover.nl), stuur een e-mail
naar administratie@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailinglijst kunnen naar dit
adres gestuurd worden.
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